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บทที ่3 

ระเบียบวธิีวจิัย 

3.1 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา  
 การศึกษาคร้ังน้ีขอ้มูลปฐมภูมิท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดพนัธ์ุปัตตาเวีย

โดยใช้แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบด้วยค าถามสองส่วนคือ ส่วนแรกเป็นค าถามด้านการผลิต ได้แก่ 
ปริมาณผลผลิต การใชปั้จจยัการผลิต เช่น พื้นท่ีเพาะปลูก ปริมาณหน่อพนัธ์ุท่ีใชป้ลูก ปริมาณการใช้
ปุ๋ยเคมี ปริมาณสารเคมีก าจดัและป้องกนัศตัรูพืชท่ีใช ้จ  านวนแรงงานท่ีใช ้และส่วนท่ีสองเป็นค าถาม
ดา้นครัวเรือน สังคม และเศรษฐกิจ เช่น ระดบัการศึกษา ทศันคติทางดา้นการผลิต ประสบการณ์ใน
การผลิตของเกษตรกร กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน การปลูกพืชชนิดอ่ืนแซม การเขา้ร่วมกลุ่มผูป้ลูกสับปะรด 
และการส่งเสริมของเจา้หนา้ท่ีจากภาครัฐ เป็นตน้  

3.2 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเลือกจงัหวดัตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีได้เลือกกลุ่มตวัอย่างจากการสุ่มหลายขั้นตอน 

(multi-stage random sampling) โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และจงัหวดัเชียงราย 
เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีส าคญัของภาคตะวนัตกและภาคเหนือตามล าดบั 

การเลือกอ าเภอจะเลือกอ าเภอท่ีมีจ านวนเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดพนัธ์ุปัตตาเวียมากท่ีสุด
จงัหวดัละ 5 อ าเภอ ซ่ึงกระจายอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และจงัหวดัเชียงราย 

เม่ือเลือกอ าเภอแลว้จะเลือกเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีสามารถเก็บเก่ียวปีแรกไดใ้นปีการ
ผลิต 2555/2556 ท  าการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามจากเกษตรกรตวัอยา่งใชก้ารสุ่มโดยบงัเอิญ (accidental 
sampling) โดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดด้วยการค านวณจากสูตร Yamane (1973) 
จากเกษตรกรท่ีท าการปลูกสับปะรดทั้งหมด แลว้จึงให้น ้ าหนกัตามจ านวนเกษตรกรท่ีกระจายอยูใ่น
แต่ละอ าเภอ ดว้ยการค านวณจากสูตร Yamane เพื่อหาขนาดตวัอยา่งซ่ึงจะมีสูตรการค านวณดงัน้ี 
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โดยท่ี N  คือ  ขนาดประชากรทั้งหมด 
n  คือ  ขนาดตวัอยา่งท่ีตอ้งการหา 
e  คือ ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีระดบัร้อยละ 0.08 
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ในพื้นท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีจ  านวนเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดรวม 12,254 ราย ดังนั้ น
จ านวนตวัอยา่งจึงเท่ากบั 

  
27.154

08.0254,121

254,12
2



n  

       154n  

ดงันั้นการก าหนดขนาดตวัอย่าง (sample size) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 92 % และสัมประสิทธ์ิ
ความผนัแปรเท่ากบั 0.08 โดยใชสู้ตรขา้งตน้ไดจ้  านวนเกษตรกรตวัอยา่งในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ี
ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเท่ากบั 154 ราย ซ่ึงแบ่งเป็นรายอ าเภอตามสัดส่วนขนาดของเกษตรกรแต่ละ
อ าเภอ ประกอบดว้ย อ าเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ์ อ าเภอบางสะพาน อ าเภอปราณบุรี อ าเภอหัวหิน 
และอ าเภอสามร้อยยอด ดงัตารางท่ี 3.1 และจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลได้มีการเก็บขอ้มูลมากกว่า
จ านวนตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการสุ่ม จึงไดน้ าขอ้มูลในส่วนท่ีเกินจ านวน 14 ตวัอยา่ง มาใชใ้นการวิเคราะห์ 
ซ่ึงไดจ้  านวนเกษตรกรตวัอยา่งในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์รวมทั้งหมด 168 ราย 

เกษตรกรในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงรายมีจ านวนเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดรวม 1,129 ราย ดงันั้น
จ านวนตวัอยา่งจึงเท่ากบั 

  
25.137

08.0129,11

129,1
2



n  

       137n  

ดงันั้นการก าหนดขนาดตวัอย่าง (sample size) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 92 % และสัมประสิทธ์ิ
ความผนัแปรเท่ากบั 0.08 โดยใช้สูตรขา้งตน้ไดจ้  านวนเกษตรกรตวัอย่างในจงัหวดัเชียงรายท่ีใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ีเท่ากบั 137 ราย ซ่ึงแบ่งเป็นรายอ าเภอตามสัดส่วนขนาดของเกษตรกรประกอบดว้ย 
อ าเภอเมืองเชียงราย อ าเภอเชียงแสน อ าเภอแม่จนั อ าเภอแม่สาย และอ าเภอพาน ดงัตารางท่ี 3.2 และจาก
การเก็บรวบรวมขอ้มูลไดมี้การเก็บขอ้มูลมากกวา่จ านวนตวัอย่างท่ีไดจ้ากการสุ่ม จึงไดน้ าขอ้มูลใน
ส่วนท่ีเกินจ านวน 5 ตวัอยา่ง มาใชใ้นการวเิคราะห์ ซ่ึงไดจ้  านวนเกษตรกรตวัอยา่งในจงัหวดัเชียงราย
รวมทั้งหมด 142 ราย 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
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ตารางที่ 3.1 จ านวนเกษตรกรตวัอยา่งแต่ละอ าเภอในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

อ าเภอ จ านวนเกษตรกร
(ราย) 

ร้อยละของเกษตรกร จ านวนเกษตรกร
ตวัอยา่ง(ราย) 

หวัหิน 2,479 24.84 38 
ปราณบุรี 1,673 16.76 26 
สามร้อยยอด 1,747 17.50 27 
กุยบุรี 1,706 17.09 26 
เมืองประจวบคีรีขนัธ์ 2,376 23.81 37 
รวม 9,981 100.00 154 
ท่ีมา: จากการค านวณ    
 
ตารางที่ 3.2 จ านวนเกษตรกรตวัอยา่งแต่ละอ าเภอในจงัหวดัเชียงราย 

อ าเภอ จ านวนเกษตรกร
(ราย) 

ร้อยละของเกษตรกร จ านวนเกษตรกร
ตวัอยา่ง(ราย) 

เมืองเชียงราย 107 10.65 15 
เชียงแสน 186 18.51 25 
แม่จนั 272 27.06 37 
แม่สาย 186 18.51 25 
พาน 254 25.27 35 
รวม 1005 100.00 137 
ท่ีมา: จากการค านวณ    

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตสับปะรดพนัธ์ุปัตตาเวีย

ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และจงัหวดัเชียงราย มีลกัษณะขอ้มูลแบบภาคตดัขวาง (cross section data) 
ซ่ึงผูว้จิยันั้นแบ่งขั้นตอนการวเิคราะห์ออกเป็น 2 ขั้นตอน เพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

ขั้นตอนท่ี 1 เพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (descriptive analysis) โดยเป็นการวเิคราะห์ลกัษณะการผลิตและ

การใช้ปัจจยัการผลิตของเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดพนัธ์ุปัตตาเวียในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และ
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จงัหวดัเชียงราย โดยท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ผลรวม และค่าเฉล่ีย ซ่ึงจะน าเสนอ
ในรูปของบทความ ตาราง หรือแผนภูมิ เป็นตน้ 

ขั้นตอนท่ี 2 เพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 และขอ้ท่ี 3 
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (quantitative analysis) โดยเป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทาง

เทคนิคของการผลิตสับปะรดภายใตเ้ทคโนโลยีของแต่ละจงัหวดัดว้ย SFA การวิเคราะห์ขอ้มูลจะใช้
การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี  maximum likelihood estimation (MLE) การศึกษาคร้ังน้ีใช้
โปรแกรม Frontier 4.1 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตสับปะรดพนัธ์ุ
ปัตตาเวยีของเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดพนัธ์ุปัตตาเวียในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และจงัหวดัเชียงราย ซ่ึง
ผูว้จิยัไดแ้บ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 4 ขอ้ยอ่ยเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

1). ท าการวเิคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตสับปะรดพนัธ์ุปัตตาเวยีของเกษตรกรใน
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และจงัหวดัเชียงรายและวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีประสิทธิภาพการผลิต
สับปะรดพนัธ์ุปัตตาเวยีของเกษตรกรในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และจงัหวดัเชียงราย ก าหนดดงัสมการ
ท่ี (5) 

2). ท าการทดสอบเปรียบเทียบฟังกช์นัท่ีใชใ้นการผลิตระหวา่ง Cobb-Douglas Function หรือ 
Translog Function โดยทดสอบสมมุติฐานทางสถิติเพื่อหารูปแบบฟังก์ชนัการผลิตท่ีเหมาะสมส าหรับ
ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ผา่นสถิติทดสอบ Likelihood-Ratio Statistic Test (LR-test)  

3). ทดสอบเทคโนโลยีในการผลิตท่ีเหมือนกันหรือต่างกัน เพื่อทดสอบระหว่างการใช้
ฟังก์ชันการผลิต Stochastic Production Frontier แยกระหว่างจังหวดัประจวบคีรีขันธ์กับจังหวดั
เชียงราย หรือการใช้ฟังก์ชนัการผลิต Stochastic Production Frontier รวมของทั้ง 2 จงัหวดั หากสอง
พื้นท่ีมีเทคโนโลยีในการผลิตต่างกนั จ าเป็นตอ้งวิเคราะห์ดว้ย Metafrontier โดยใช้ Likelihood-Ratio 
Statistic Test (LR test)  

4). ท าการวิเคราะห์อตัราส่วนทางเทคโนโลยีในการผลิตสับปะรดพนัธ์ุปัตตาเวยีของเกษตรกร
ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และจงัหวดัเชียงรายกบัการผลิตสับปะรดทั้งระบบบนเส้น Metafrontier โดย
ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ SHAZAM 8.0 และวิเคราะห์หาประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใตก้ารผลิตทั้ง
ระบบ ค่าท่ีไดแ้สดงถึงระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตภายใต ้Metafrontier หรือเม่ือพิจารณา
ระบบการผลิตสับปะรดของทั้ ง 2 จังหวัดร่วมกัน  ว่าเกษตรกรท าการผลิตอยู่ในช่วงระดับ
ประสิทธิภาพการผลิตระดบัใด  
 สถานท่ีท าการศึกษาคร้ังน้ีได้ศึกษา ณ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 


